
Versetul zilei: 

„Crucea pentru noi nu este punctul terminus, chiar dacă 

crucea înseamnă suferință, crucea înseamnă jertfă, crucea 

înseamnă moarte. Dar pentru noi, creștinii, înseamnă 

puterea lui Dumnezeu, pentru că pentru noi, crucea 

înseamnă biruință. Pentru noi crucea înseamnă poarta prin 

care noi intrăm în Împărăția Cerurilor. 

Crucea este o poartă, crucea este o fereastră spre 

Înviere. Pentru că țelul suprem este Învierea. Da! Această 

înviere se realizează prin cruce, prin jertfă. Să ne luăm 

fiecare crucea noastră, într-un fel sau altul, a suferințelor, 

a necazurilor, a primejdiilor pe care le întâmpinăm, pentru 

că ne declarăm creștini.”  

Părintele Constantin Voicescu (1924-1997) 

În fiecare zi de duminica, între 17.00-19.00 activează 

Școală de Catehizare pentru cei mături!  

Aici noi învăţăm în Cine credem şi cum să credem! 

Conducător: Preot. Maxim Melinti 

Vă aşteptăm cu mare drag! 

Atenţie: Dacă ai citit acest buletin şi te-ai simţit zidit 

duhovniceşte, ia-l şi dă-l unui prieten care are nevoie de 

Dumnezeu. Nu-l arunca şi nu-l folosi în uz casnic! 

Redactorul publicaţiei – preot. Maxim Melinti,  
tel.: 022-71-01-49, 0792-56-111,  
e-mail: bisghidighici@gmail.com,  
biserica-ghidighici.md, pater-maximus.blogspot.com.  
facebook.com/bisericaghidighici, ok.ru/bisghidighici 
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Duminica a 3-a din Post sau a Sfintei Cruci 

Pomenirea Sfântului Sfinţit Mucenic Teodot, episcopul 

Chiriniei 

Troparul zilei: 

Troparul Sfintei Cruci  

Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvântează 

moştenirea Ta; biruinţă binecredincioşilor creştini 

asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta 

păzeşte pe poporul Tău. 

 

 

 

 

 
 

 
 



Lectura           duminicală 

APOSTOL 

Epistola către  Evrei a sfântului apostol Pavel,  

cap. IV, vers. 14-16, V, 1-6: 

Fraţilor, având Arhiereu mare, Care a străbătut cerurile, pe 

Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ţinem cu tărie mărturisirea. Că nu 

avem Arhiereu care să nu poată suferi cu noi în slăbiciunile 

noastre, ci, ispitit întru toate după asemănarea noastră, afară 

de păcat. Să ne apropiem, deci, cu încredere de tronul harului, 

ca să luăm milă, şi să aflăm har, spre ajutor, la timp potrivit. 

Căci orice arhiereu, fiind luat dintre oameni, este pus pentru 

oameni, spre cele către Dumnezeu, ca să aducă daruri şi jertfe 

pentru păcate; el poate să fie îngăduitor cu cei neştiutori şi 

rătăciţi, de vreme ce şi el este cuprins de slăbiciune. Din 

această pricină dator este, precum pentru popor, aşa şi pentru 

sine să jertfească pentru păcate. Şi nimeni nu-şi ia singur 

cinstea aceasta ci, dacă este chemat de Dumnezeu, după cum şi 

Aaron. Aşa şi Hristos nu S-a preaslăvit pe Sine însuşi, ca să Se 

facă arhiereu, ci Cel ce a grăit către El: «Fiul Meu eşti Tu, Eu 

astăzi Te-am născut». În alt loc se zice: «Tu eşti Preot în veac 

după rânduiala lui Melchisedec». 

 

EVANGHELIE 

De la Marcu Sfânta Evanghelia,  

cap. VIII, vers. 34-38, IX, 1: 

Zis-a Domnul: cel ce voieşte să vină după Mine să se lepede 

de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi 

să-şi mântuiască sufletul său îl va pierde; iar cine-şi va pierde 

sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va 

mântui. Şi ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, 

dacă-şi pierde sufletul său? Sau ce-ar putea să dea omul în 

schimb pentru sufletul său? Iar de cel ce se va ruşina de Mine 

şi de cuvintele Mele în acest neam desfrânat şi păcătos, şi Fiul 

Omului se va ruşina de el când va veni în slava Tatălui Său, cu 

sfinţii îngeri.  

Apoi a zis către ei: adevărat vă spun vouă că sunt unii din cei 

ce stau aici care nu vor gusta moarte, până ce nu vor vedea 

împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere. 

 


